
Załącznik nr 1 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego              

z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

Organizacja opieki w podmiocie: 

▪ Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia 

dotyczące spożywania posiłków poniżej).  

▪ Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.  

▪ Zgodnie z zaleceniami GIS z dnia 30 kwietnia 2020r., w grupie może przebywać 

do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego 

można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. 

▪ Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może 

być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna*. 

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego 

żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 

porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, 

ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej 

powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się                                                   

z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.  

▪ Ze sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, 

wykładziny dywanowe). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.  

▪ Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek.  

▪ Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

▪ Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, 

różne godziny zabawy na dworze).  

▪ Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.  

▪ Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi.  

▪ Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu 

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak 

i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

▪ Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, 

z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15m2.  

▪ Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 



▪ Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.  

▪ Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.  

▪ Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust                      

i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  

▪ Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 

dziecka.  

▪ Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum                        

1  termometr na 1 grupę).  

▪ Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała 

dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

▪ Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 

odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu                                                        

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.  

▪ Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości 

grup.  

▪ Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony                              

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem.  

▪ Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer do 

parku).  

 

 

 

 


